
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การออกหนงัสอืรบัรองสถานทีผ่ลติและผลติภณัฑอ์าหารเพือ่การสง่ออก 

(N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติอาหาร (Certificate of Manufacturer) 

 

1. ตอ้งไดรั้บอนุญาตสถานทีผ่ลติจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวดัมากอ่นและ

ใบอนุญาตยังไมห่มดอาย ุหรอืถกูพักใชใ้บอนุญาต 

 

2. หนังสอืรับรองประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ ชือ่ผูผ้ลติตามใบอนุญาต สถานทีต่ัง้ และประเภทอาหารทีไ่ดรั้บอนุญาตใหผ้ลติ 

ซึง่สอดคลอ้งตรงตามใบอนุญาตผลติอาหารเป็นภาษาองักฤษ 

 

3. กรณีมกีารแกไ้ข เชน่ เปลีย่นชือ่ ทีต่ัง้สถานทีผ่ลติ ตอ้งแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นการยืน่ขอหนังสอืรับรอง 

 

4. กรณีประสงคใ์หร้ะบขุอ้ความเพิม่เตมิว่าไดรั้บการตรวจประเมนิภายใตม้าตรฐาน GMP กฎหมาย ผูผ้ลติตอ้งไดรั้บ การรับรอง 

GMP กบัหน่วยตรวจสอบรับรองสถานทีผ่ลติอาหาร ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนไวก้ับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

หนังสอืรับรองผลติภัณฑอ์าหาร (Certificate of Free Sale) 

 

1. ตอ้งไดรั้บอนุญาตสถานทีผ่ลติหรอืไดรั้บอนุญาตน าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักรจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาหรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวัดมากอ่น และใบอนุญาตยังไมห่มดอาย ุหรอืถกูพักใชใ้บอนุญาต 

 

2. ผลติภัณฑอ์าหารตอ้งไดรั้บเลขสารบบอาหารถกูตอ้งตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนนิการ

เกีย่วกบัเลขสารบบอาหาร ฉบับปัจจบุนั (กรณี แบบ สบ.5 ทีเ่ป็นเครือ่งดืม่เกลอืแร่ และกาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม ตอ้งมี

รายละเอยีดสตูรครบ 100% และเจา้หนา้ที/่หน่วยงานผูต้รวจสอบไดล้งชือ่ก ากับไว)้ 

 

3. กรณีมกีารแกไ้ข เชน่ เปลีย่นชือ่ หรอื ทีต่ัง้ของสถานทีผ่ลติ แกไ้ขชือ่ผลติภัณฑแ์ละอืน่ๆ ตอ้งแกไ้ขในใบอนุญาตสถานทีผ่ลติ

หรอืสถานทีน่ าเขา้และใบสาคัญของผลติภัณฑต์อ่ผูอ้นุญาตใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นการยืน่ขอหนังสอืรับรอง 

 

4. ชือ่ผลติภัณฑต์อ้งสอดคลอ้ง ถกูตอ้งตรงตามใบส าคญัของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาตไว ้

 

5. กรณีผลติภัณฑท์ีไ่มม่เีลขสารบบอาหาร ตอ้งแสดงรายละเอยีดสตูร และรายละเอยีดของผลติภัณฑ ์(ลกัษณะของอาหาร 

ภาชนะบรรจ ุขนาดบรรจ ุจดุประสงคก์ารจ าหน่าย วตัถปุระสงคก์ารใช)้ และกระบวนการผลติ ถา้ผลติภัณฑด์งักลา่วมกีารใชว้ัตถุ

เจอืปนอาหารเป็นสว่นประกอบใหร้ะบรุายละเอยีดของวัตถเุจอืปนอาหารทีใ่ช ้และปรมิาณการใช ้พรอ้มการค านวณโดยตอ้ง

สอดคลอ้งตามประกาศฯเรือ่งวัตถเุจอืปนอาหาร หรอืตามมาตรฐาน Codex หรอืตามมาตรฐานของประเทศคูค่า้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

6. หนังสอืรับรองประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ ชือ่ผูผ้ลติหรอืผูน้ าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาต สถาน

ทีต่ัง้ ซึง่สอดคลอ้งตรงตามใบอนุญาตผลติอาหาร หรอืใบอนุญาตน าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักร และรายละเอยีด

ผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นภาษาองักฤษ 

 

7. กรณีประสงคต์อ้งการเพิม่เตมิขอ้ความนอกเหนอืจากรูปแบบปกตติอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

หนังสอืรับรองผลติภัณฑแ์ละสตูรสว่นประกอบ (Certificate of Ingredient) 

 

1. ตอ้งไดรั้บอนุญาตสถานทีผ่ลติหรอืไดรั้บอนุญาตน าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักรจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาหรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวัดมากอ่น และใบอนุญาตยังไมห่มดอาย ุหรอืถกูพักใชใ้บอนุญาต 

 



2. ผลติภัณฑอ์าหารตอ้งไดรั้บเลขสารบบอาหารถกูตอ้งตามระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนนิการ

เกีย่วกบัเลขสารบบอาหาร ฉบับปัจจบุนั (กรณี แบบ สบ.5 ทีเ่ป็นเครือ่งดืม่เกลอืแร่ และกาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม ตอ้งมี

รายละเอยีดสตูรครบ 100% และเจา้หนา้ที/่หน่วยงานผูต้รวจสอบไดล้งชือ่กากับไว)้ 

 

3. กรณีมกีารแกไ้ข เชน่ เปลีย่นชือ่ หรอื ทีต่ัง้ของสถานทีผ่ลติ แกไ้ขชือ่ผลติภัณฑ ์และอืน่ๆ ตอ้งแกไ้ขในใบอนุญาตสถานที่

ผลติหรอืสถานทีน่ าเขา้และใบส าคัญของผลติภัณฑต์อ่ผูอ้นุญาตใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นการยืน่ขอหนังสอืรับรอง 

 

4. สตูรตอ้งไดรั้บการอนุญาตแลว้ หรอืจากเจา้หนา้ที/่หน่วยงานผูต้รวจสอบซึง่ไดม้กีารลงชือ่ก ากับไว ้

 

5. ชือ่ผลติภัณฑต์อ้งสอดคลอ้ง ถกูตอ้งตรงตามใบส าคญัของผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาตไว ้

 

6. รายละเอยีดสตูรสว่นประกอบครบ 100% หรอื สตูรทีเ่ป็น Active Ingredient หรอืสตูรตามฉลากทีไ่ดรั้บการอนุมัตไิว ้

 

7. หนังสอืรับรองประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ ชือ่ผูผ้ลติหรอืผูน้ าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาต สถาน

ทีต่ัง้ ซึง่สอดคลอ้งตรงตามใบอนุญาตผลติอาหาร หรอืใบอนุญาตน าหรอืสัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจักร รายละเอยีด

ผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บอนุญาต และรายละเอยีดสตูรเป็นภาษาองักฤษ 

 

8. กรณีประสงคต์อ้งการเพิม่เตมิขอ้ความนอกเหนอืจากรูปแบบปกตติอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

วธิกีาร 

 

1. ยืน่ค าขอตอ้งม ีOpen ID โดยสามารถสมัครไดก้บัส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) ทางเว็บไซด ์

www.egov.go.th (หากมปัีญหาในการสมัครเพือ่สรา้งบญัชผีูใ้ชง้าน โปรดตดิตอ่ contact@ega.or.th หรอืโทร (+66) 0 2612 

6000) ทัง้นีผู้ย้ ืน่ค าขอจะตอ้งรักษาชือ่บัญชผีูใ้ชง้าน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลบั หากปรากฏวา่มผีูอ้ ืน่

สามารถใชง้านผา่นบญัชขีองทา่นได ้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และถอื

เป็นความรับผดิชอบของทา่นหากเป็นเหตใุหส้ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสยีหาย 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งเป็นผูม้อี านาจหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนนิการยืน่ค าขอหนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติและผลติภัณฑอ์าหาร

เพือ่การสง่ออก โดยตอ้งยืน่หลักฐานเพือ่ขอเปิดสทิธิเ์ขา้ใชร้ะบบอาหาร (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ และศกึษารายละเอยีด

หลกัฐานและเงือ่นไขตา่งๆ ไดท้ีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร) ยืน่ได ้2 ชอ่งทาง ดงันี้ 

 กรณีสถานประกอบการตัง้อยู่ที ่กทม. ยืน่ไดท้ีส่ านักอาหาร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อาคาร 5 ตกึ อย. 

 กรณีสถานประกอบการตัง้อยู่ที ่ตจว. ใหย้ืน่ทีส่ านักงานสาธารณสขุจังหวดันัน้ๆ 

 

3. ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเมือ่ไดรั้บสทิธิเ์ขา้ใชร้ะบบอาหารแลว้ สามารถใชบ้รกิารยืน่ค าขอหนังสอืรับรองฯทีช่อ่งทาง 

https://privus.fda.moph.go.th//เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 

 

เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

1. ผูม้ายืน่ค าขอ ตอ้งกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ค าขอและในกรณีทีม่หีลักฐานเอกสารแนบตอ้งแนบเอกสารใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้น 

 

2. กรณีเอกสารหลักฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูย้ืน่ค าขอตอ้งแนบรายละเอยีดหลกัฐานตามระยะเวลาทีก่ าหนด ในชว่งเวลารอ

เอกสารดงักลา่วจะไมนั่บเป็นเวลาท าการ 

 

หมายเหต ุ

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ย

แลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

  
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
https://privus.fda.moph.go.th/เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 4 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค าขอเขา้เว็บไซด ์http://privus.fda.moph.go.th เพือ่ยืน่
ค าขอผา่นระบบ E-submission ของ อย. โดยใช ้Username 

และ Password ทีไ่ดจ้ากการสมัคร OPEN ID เพือ่เขา้ระบบ 

แลว้ด าเนนิการ download แบบฟอรม์ค าขอหนังสอืรับรองฯ จาก
ระบบอาหาร กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์ค าขอใหค้รบถว้น 

แลว้ upload เขา้ระบบ พรอ้มแนบไฟลห์ลกัฐานประกอบการ
พจิารณา (สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการใชง้าน e-submission 

ระบบอาหาร ไดท้ีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร) 
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนั - 

 

2) - 

ผูย้ืน่ค าขอพมิพใ์บสัง่ช าระคา่พจิารณาค าขอจากระบบ e-
submission และช าระเงนิตามจ านวนและชอ่งทางทีร่ะบใุนใบสัง่

ช าระฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

0 นาท ี - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณา ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของค าขอ
และหลักฐานประกอบการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาด าเนนิการรวมทีร่ะบใุนคูม่อืฉบบันี ้ไม่ได ้
นับระยะเวลาทีผู่ม้ายืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ กรณีมเีหตใุหต้อ้ง
ชีแ้จงเพิม่เตมิ ผูอ้นุญาตจะแจง้เรือ่งทีต่อ้งชีแ้จงเพิม่เตมิใหผู้ย้ืน่
ค าขอทราบ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
10 วนัท าการ หากครบระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยังไมช่ ีแ้จง
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพจิารณา
ค าขอตามทีย่ืน่ไวแ้ลว้ หากไม่ครบถว้นถกูตอ้งระบบจะคนืค าขอ
โดยอตัโนมัต)ิ)  

1.4 วนั ส านักอาหาร 

 

4) การพจิารณา 
นักวชิาการพจิารณา และทวนสอบความถกูตอ้งของค าขอและ

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1.6 วนั ส านักอาหาร 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูม้อี านาจพจิารณาอนุญาตหรอืไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ระบบ e-submission จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ ้
ยืน่ค าขอทราบทาง e-mail ในทนัททีีผู่ม้อี านาจพจิารณา
อนุญาต))  

1 วนั ส านักอาหาร 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

1.1 ส าเนาหลกัฐานการอนุญาตสถานที ่(แบบ อ.2,แบบ สบ.1,
แบบ สบ.1/1 แลว้แตก่รณี) ท ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัของเอกสาร 

และเอกสารอนุญาตใหแ้กไ้ขหลกัฐานการอนุญาตสถานทีแ่ลว้แต่

กรณีเพิม่เตมิ(ถา้ม)ี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสถานทีผ่ลติ (Certificate of 
Manufacturer)) 

2) 
 

1.2 เอกสารหลกัฐานการรบัรอง GMP กบัหนว่ยตรวจสอบรบัรอง
สถานทีผ่ลติอาหาร ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนไวก้บัส านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 

ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสถานทีผ่ลติ (Certificate of Manufacturer)

โดยประสงคใ์หร้ะบขุอ้ความ Good Manufacturing Practices เพิม่เตมิ) 

- 

3) 
 

2.1 หลกัฐานการอนุญาตใหแ้กไ้ขชือ่อาหารเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี กรณี
ทีต่อ้งการชือ่ภาษาองักฤษทีต่า่งไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale)) 

- 

4) 
 

2.2 หลกัฐานการรบัรองสตูรครบ 100% ทีเ่จา้หนา้ที/่หนว่ยงาน
ผูต้รวจสอบไดล้งชือ่ก ากบัไว ้(กรณีเป็นกาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูป

ผสมหรอืเครือ่งดืม่เกลอืแร่) จ านวน 1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale)) 

- 

5) 

 

2.3 หนงัสอืรบัรองสตูรและกระบวนการผลติวา่เป็นชนดิเดยีวกนั

หรอืเหมอืนกนักบัผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้ลงนามโดยผูด้ าเนนิ

กจิการหรอืกรรมการบรษิทั (กรณีเป็นเครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุี่
ปิดสนทิ หรอือาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ทีม่กีารระบุชือ่ทีไ่ม่

ตรงกบัทีข่ ึน้ทะเบยีนไว)้ จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale) ) 

- 

6) 

 

2.4 หนงัสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหนา่ย ออกโดยบรษิทัและลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษิทั (กรณีตอ้งการใหร้ะบุผูจ้ดัจ าหนา่ยใน

หนงัสอืรบัรอง) จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale) ) 

- 

7) 

 

2.5 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารแสดงสูตร

สว่นประกอบ (กรณีมกีารใชว้ตัถุเจอืปนอาหารใหแ้สดง
รายละเอยีดและค านวนปรมิาณการใช)้ลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษิทัฯ จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ((กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale) ) 

- 

8) 

 

2.6 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารแสดงกระบวนการ

ผลติ ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ((กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale) ) 

- 

9) 

 

2.7 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ ผลติเพือ่สง่ออกอยา่งเดยีว

ตามระเบยีบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หนงัสอืรบัรอง

วา่ผลติภณัฑผ์ลติเพือ่การสง่ออกเทา่น ัน้ไมม่จี าหนา่ยในประเทศ
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทั จ านวน1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ((กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale) ) 

10) 
 

2.8 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารรายละเอยีดลกัษณะ
อาหาร ภาชนะบรรจ ุขนาดบรรจ ุจดุประสงคก์ารจ าหนา่ย 

วตัถปุระสงคก์ารใช ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Free Sale)) 

- 

11) 
 

3.1 หลกัฐานการอนุญาตใหแ้กไ้ขชือ่อาหารเพิม่เตมิ(ถา้ม)ีกรณีที่
ตอ้งการชือ่ภาษาองักฤษทีต่า่งไปจากทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Ingredient)) 

- 

12) 
 

3.2 หลกัฐานการรบัรองสตูรครบ 100% ทีเ่จา้หนา้ที/่หนว่ยงาน
ผูต้รวจสอบไดล้งชือ่ก ากบัไว ้(กรณีเป็นกาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูป

ผสมหรอืเครือ่งดืม่เกลอืแร่) จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Ingredient)) 

- 

13) 

 

3.3 หนงัสอืรบัรองสตูรและกระบวนการผลติวา่เป็นชนดิเดยีวกนั

หรอืเหมอืนกนักบัผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้ลงนามโดยผูด้ าเนนิ
กจิการหรอืกรรมการบรษิทั (กรณีเป็นเครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุี่

ปิดสนทิ หรอือาหารในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ทีม่กีารระบุชือ่ทีไ่ม่

ตรงกบัทีข่ ึน้ทะเบยีนไว)้ จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Ingredient)) 

- 

14) 

 

3.4 รายละเอยีดสตูรสว่นประกอบ ทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้หรอืที่

เจา้หนา้ที/่หนว่ยงานผูต้รวจสอบไดล้งชือ่ก ากบัไวจ้ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Ingredient)) 

- 

15) 

 

3.5 หนงัสอืยนิยอมใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหนา่ย ออกโดยบรษิทัและลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษิทั (กรณีตอ้งการใหร้ะบุผูจ้ดัจ าหนา่ยใน
หนงัสอืรบัรอง) จ านวน 1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองผลติภัณฑ ์(Certificate of Ingredient)) 

- 

16) 

 

3.6 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารแสดงสูตร

สว่นประกอบ (กรณีมกีารใชว้ตัถุเจอืปนอาหารใหแ้สดง
รายละเอยีดและค านวนปรมิาณการใช)้ลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษิทัฯ จ านวน 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสตูรสว่นประกอบ (Certificate of 

Ingredient)) 

- 

17) 
 

3.7 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารแสดงกระบวนการ
ผลติ ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ จ านวน 1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสตูรสว่นประกอบ (Certificate of 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

Ingredient) ) 

18) 
 

3.8 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ ผลติเพือ่สง่ออกอยา่งเดยีว
ตามระเบยีบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หนงัสอืรบัรอง

วา่ผลติภณัฑผ์ลติเพือ่การสง่ออกเทา่น ัน้ไมม่จี าหนา่ยในประเทศ
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทั จ านวน1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสตูรสว่นประกอบ (Certificate of 

Ingredient)) 

- 

19) 
 

3.9 กรณีเป็นอาหารทีไ่มม่เีลขสารบบ เอกสารรายละเอยีดลกัษณะ
อาหาร ภาชนะบรรจ ุขนาดบรรจ ุจดุประสงคก์ารจ าหนา่ย 

วตัถปุระสงคก์ารใช ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีขอรับรองสตูรสว่นประกอบ (Certificate of 

Ingredient)) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การพจิารณาออกหนงัสอืรบัรองหรอืใบรบัรอง 
(หมายเหต:ุ (ดว้ยค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี ่72/2559 

เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑ์
สขุภาพ (ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย)
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการดา้นอาหารตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยในการยืน่ค าขอดา้น
อาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะจัดเก็บจาก
ผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตดา้นอาหาร พ.ศ.2560 ลงวนัที ่
26 กรกฎาคม 2560)))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ชัน้ 1 อาคาร A ถนนตวิานนท ์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000
 โทรศพัทห์มายเลข 0 2590 7354 -55 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สายดว่นอย. 1556 (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรสาร 0 2590 1556 

(หมายเหต:ุ -)  
4) E-mail :1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) กรณีสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ในตา่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั ทีส่ถาน

ประกอบการตัง้อยู่ 

(หมายเหต:ุ -)  
6) กองผลติภัณฑ ์0 2590 7188 

(หมายเหต:ุ (หากตอ้งการตดิตามสถานะการรอ้งเรยีน))  
7) ตรวจสอบไดท้ีเ่ว็บไซด ์http://wwwapp1.fda.moph.go.th/webvoice1/ 

(หมายเหต:ุ (หากตอ้งการตรวจสอบสถานะการรอ้งเรยีน))  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

9) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืการยืน่ขอหนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติและผลติภัณฑอ์าหารเพือ่การสง่ออก ผ่านระบบ E Submission 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

1. ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร http://food.fda.moph.go.th/ESub/pages/manual2.php 
 

2. การนับระยะเวลา เริม่นับระยะเวลาตัง้แตไ่ดรั้บเอกสารทีค่รบถว้น จนถงึพจิารณาแลว้เสร็จ ไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสาร

หรอืการชีแ้จงขอ้มลูของผูป้ระกอบการ 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การออกหนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติและผลติภัณฑอ์าหารเพือ่การสง่ออก (N)  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง ก าหนดระยะเวลาการ

ปฏบิตัราชการเพือ่บรกิารประชาชน 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 4.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การออกหนังสอืรับรองสถานทีผ่ลติและผลติภัณฑอ์าหารเพือ่การสง่ออก (N) 1124251 ส านัก

อาหาร สายหยุด ประเสรฐิวทิย ์29/08/2562 11:31 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 12/02/2563 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


